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Każda decyzja indywidualna i zbiorowa, niezależnie od tego, czy dotyczy dnia 

powszedniego, czy też rzeczy przekraczających codzienność, zawsze poprzedzona jest 

wyborem określonych wartości. Ważne, by były to wartości przez nas uznawane 

i akceptowane. 

Wartością jest również uczestnictwo w wyborach samorządowych. To wyraz 

obywatelskiej i chrześcijańskiej troski o pomyślny rozwój społeczności, w której żyjemy. 

Bierność, obojętność, apatia i brak obywatelskiego zaangażowania w tym względzie 

oznaczałyby rezygnację z części naszej podmiotowości, stanowiłyby zgodę na „zniewolenie 

przez innych”, na trwanie w złudnym przekonaniu, że to nie ja, ale „oni” są odpowiedzialni za 

mnie, za losy życia mojego i moich najbliższych. 

W Europie, także w Polsce, toczy się dzisiaj spór o wartości podstawowe dla życia 

społecznego: relatywizowana jest wartość ludzkiego życia; podważana jest fundamentalna 

rola naturalnej rodziny; w przestrzenie publiczne przenika swoista chrystianofobia. To nie 

jest nasz świat wartości. 

Świadomy wybór wartości na płaszczyźnie życia zbiorowego stanowi miarę dojrzałości 

społeczeństwa demokratycznego. Musimy nauczyć się wybierać takie wartości, które 

najlepiej służą materialnej i duchowej pomyślności naszych miast, wsi, gmin, powiatów, 

województw, a pośrednio także całego państwa. Musimy nauczyć się wybierać takich ludzi, 

którzy dają gwarancję, że wyznawanym przez nas wartościom się nie sprzeniewierzą i nie 

sprowadzą ich na rynek politycznego targowiska. 

Od każdego z nas zależy, czy wybierzemy dobro, prawdę i piękno, a tym samym dobrobyt i 

pomyślność naszych rodzin i wspólnot. Od każdego z nas zależy, czy wskazani przez nas 

przedstawiciele będą swoimi decyzjami odważnie kształtować przyszłość we władzach 

samorządowych; czy będą wspierali i rozwijali bliskie i przyjazne nam formy życia 

społecznego, budowane na wartości życia ludzkiego, rodziny oraz na chrześcijańskich 

zasadach ładu społecznego.  

Misja społeczna Kościoła nie jest czymś drugorzędnym w stosunku do jego misji głoszenia 

Ewangelii i sprawowania sakramentów, lecz wraz z nimi stanowi istotę Kościoła. Rada 

Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim zwraca się z apelem o aktywny 

udział w wyborach do samorządu terytorialnego 16 listopada 2014 r. Oddanie głosu na 

osoby kompetentne, uczciwe, rzetelne i wierne wartościom, jest nie tylko wyrazem 

poparcia tych wartości i ludzi, którzy je wcielają w życie, ale także elementem 

odpowiedzialności za budowanie dobra wspólnego społeczności lokalnych i całego 

państwa. Podczas nadchodzących wyborów trzeba, abyśmy jasno i zdecydowanie 

opowiedzieli się po stronie uniwersalnych wartości chrześcijańskich.  

Naszą ziemię obiecaną musimy własną mądrością i pracą urządzać, a w dziele tym niech 

Duch święty udziela nam darów dobrej rady, męstwa i roztropności. 
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